
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.lask.pl

Łask: Dostawa tłucznia kamiennego i żużla piecowego na utwardzenie

dróg gminnych na terenie Gminy Łask w 2013 roku

Numer ogłoszenia: 22922 - 2013; data zamieszczenia:  16.01.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Łask , ul. Warszawska 14, 98-100 Łask, woj. łódzkie, tel. 043 6768300, faks 043

6768388.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.lask.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Dostawa tłucznia kamiennego i żużla piecowego na

utwardzenie dróg gminnych na terenie Gminy Łask w 2013 roku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem niniejszego zamówienia

jest dostawa kruszywa w podziale na części: 1) Część 1 - obejmuje dostawę tłucznia kamiennego dolomitowego

frakcji 0-31,5mm w ilości 1900 ton na utwardzenie dróg gminnych na terenie gminy Łask w 2013 roku w ramach

Funduszu Sołeckiego. W/w kruszywo musi spełniać wymagania przedstawione w PN-B-11112:1996 lub

PN-EN-13242 lub Pn-En-13042 oraz być dopuszczone do powszechnego stosowania w budownictwie. 2) Część 2

- obejmuje dostawę wraz z rozłożeniem i wyprofilowaniem nawierzchni tłucznia kamiennego dolomitowego frakcji

0-31,5 mm w ilości 500 ton oraz dostawę wraz z rozłożeniem i wyprofilowaniem nawierzchni żużla piecowego w

ilości 200 ton z przeznaczeniem na utwardzenie dróg gminnych na terenie miasta Łask i Dzielnicy Kolumna. W/w

tłuczeń musi spełniać wymagania przedstawione w PN-B-11112:1996 lub PN-EN-13242 lub Pn-En-13042 oraz być

dopuszczony do powszechnego stosowania w budownictwie. Żużel piecowy musi być dopuszczony do

powszechnego stosowania w budownictwie. Dostawa odbywać się będzie sukcesywnie w ciągu roku po

uprzednim uzgodnieniu ilości, miejsca oraz terminu dostawy z pracownikiem Urzędu Miejskiego w Łasku. Dostawa

może odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500. Zamawiający zastrzega sobie

możliwość zastosowania prawa opcji, tj. możliwość zwiększenia ilości zamawianego tłucznia. Maksymalny zakres

przedmiotu zamówienia może zostać zwiększony: dla części 1 do 50% ogólnej ilości zamówienia, przewidywana
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ilość tłucznia objęta niniejszym postępowaniem wynosi 1900 ton. Prawem opcji jest możliwość uzupełniającego

zwiększenia dostaw na warunkach zawartej umowy o 950 ton co stanowi 50% zamówienia podstawowego; dla

części 2 do 20% ogólnej ilości zamówienia, przewidywana ilość tłucznia objęta niniejszym postępowaniem wynosi

500 ton a żużla piecowego 200 ton. Prawem opcji jest możliwość uzupełniającego zwiększenia dostaw na

warunkach zawartej umowy o 100 ton tłucznia oraz o 40 ton żużla piecowego co stanowi 20% zamówienia

podstawowego. W wyniku zastosowania prawa opcji wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zwiększeniu

proporcjonalnie do faktycznie wykonanych dostaw. Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji

od środków przeznaczonych na realizację niniejszych dostaw. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z

którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszej umowy. W przypadku nie skorzystania przez

Zamawiającego z prawa opcji wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem uruchomiania

prawa opcji jest oświadczenie woli Zamawiającego wykonania zamówienia w ramach prawa opcji i złożenie

odpowiedniego zamówienia częściowego wykraczającego poza ilość tłucznia stanowiącego zamówienie

podstawowe..

II.1.4) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 14.21.20.00-0, 14.63.00.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  .

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany, przed upływem terminu

składania ofert, wnieść wadium w wysokości: 3 000,00 PLN dla części 1; 1 000,00 PLN dla części 2. Wadium

może być wniesione w jednej formie lub kilku z form określonych w art. 45 ust. 6 ustawy. Wadium wnoszone w

pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr: 84 1240 3288 1111 0000 2807 7394.

Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w terminie składania ofert

znajdzie się (zostanie zaksięgowane) na koncie Zamawiającego. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz,

należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w formie oryginału wraz z ofertą w jednym opakowaniu

(oryginału prosimy nie złączać trwale z formularzem ofertowym). Zamawiający zwraca, zatrzymuje oraz żąda

ponownego wniesienia wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje si ę udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia : nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIA NIA

TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i do świadczenie
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Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Wykonawcy muszą wykazać, że w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń

okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej 1 dostawę w zakresie dostawy kruszywa o

wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto (lub równowartość tej kwoty, według średniego kursu NBP z

dnia ukazania się ogłoszenia o niniejszym postępowaniu w Biuletynie Zamówień Publicznych).

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających należyte wykonanie

zamówienia. Warunek dotyczy tylko części 1.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ

NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST.  1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz o świadczenia o spełnieniu warunków udziału w post ępowaniu, nale ży przedło żyć:

wykaz wykonanych,  a w  przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,

dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w

okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do

udziału w  postępowaniu,  a jeżeli  okres prowadzenia działalności jest  krótszy  -  w  tym okresie,  z

podaniem  ich  wartości,  przedmiotu,  dat  wykonania  i  odbiorców,  oraz  załączeniem  dokumentu

potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,

należy przedło żyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu o  udzielenie  zamówienia  albo  składania  ofert,  a  w  stosunku do  osób  fizycznych

oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej Polskiej,

przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania

potwierdzaj ący, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości -  wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie

zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza si ę możliwo ść ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u któ rych
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ponad 50 % pracowników stanowi ą osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona b ędzie aukcja elektroniczna:  nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian

Wzór umowy stanowi załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W jej treści, która nie podlega

negocjacjom, podano wszelkie istotne dla Zamawiającego warunki realizacji zamówienia oraz dopuszczalne

zmiany postanowień umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.lask.pl

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Urząd Miejski w Łasku, ul.

Warszawska 14, 98-100 Łask.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  24.01.2013

godzina 10:30, miejsce: Urząd Miejski w Łasku, ul. Warszawska 14, 98-100 Łask, parter, sala 100 - Biuro Obsługi

Interesanta.

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr:  1 NAZWA:  Dostawa tłucznia kamiennego.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Część 1 - obejmuje dostawę tłucznia

kamiennego dolomitowego frakcji 0-31,5mm w ilości 1900 ton na utwardzenie dróg gminnych na terenie

gminy Łask w 2013 roku w ramach Funduszu Sołeckiego. W/w kruszywo musi spełniać wymagania

przedstawione w PN-B-11112:1996 lub PN-EN-13242 lub Pn-En-13042 oraz być dopuszczone do

powszechnego stosowania w budownictwie..

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 14.21.20.00-0.
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3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 30.09.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr:  2 NAZWA:  Dostawa tłucznia kamiennego i żużla piecowego.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Część 2 - obejmuje dostawę wraz z

rozłożeniem i wyprofilowaniem nawierzchni tłucznia kamiennego dolomitowego frakcji 0-31,5 mm w ilości 500

ton oraz dostawę wraz z rozłożeniem i wyprofilowaniem nawierzchni żużla piecowego w ilości 200 ton z

przeznaczeniem na utwardzenie dróg gminnych na terenie miasta Łask i Dzielnicy Kolumna. W/w tłuczeń musi

spełniać wymagania przedstawione w PN-B-11112:1996 lub PN-EN-13242 lub Pn-En-13042 oraz być

dopuszczony do powszechnego stosowania w budownictwie. Żużel piecowy musi być dopuszczony do

powszechnego stosowania w budownictwie..

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 14.21.20.00-0, 14.63.00.00-6.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 31.12.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
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